
5/1 .نماییدعبارات زیر درست هستند یا نادرست؟ عبارات نادرست را تصحیح با ذکر دلیل مشخص کنید 

 .آید مینتیجه از مقدمه اول و موضوع نتیجه از مقدمه دوم به دست  محمول الف( در قیاس اقترانی،

به موضوع و محمول آن نتیجه کاری نداریم.قیاس  اعتبار شرایط سنجش هنگامباشد، « بعضی الف ب است» قیاسی ی نتیجه اگر( ب

  شکل اول قیاس اقترانی است.« هر ب ج است پس هر الف ب است، هر ج الف است،» قیاسج( 

1

5/0  کنید: کامل عبارت ذیل را با ذکر دلیل مناسب، 

یک قیاس اقترانی را تشکیل دهد زیرا ............................ و قرارگرفته مقدمات قیاس عنوان به تواند نمی« هر ب ج است، هر الف د است»

2

5/1          :را مشخص کنید شده ارائه های جاخالی، پاسخ مناسب برای شده ترسیم های مربعبا تیک زدن در 

خیازمصادیقموضوعبر                مصادیقموضوعیهمه                       ................. است.     ی دربرگیرنده ،کلی باشد ای قضیهگر سور الف( ا   

خیازمصادیقموضوعبرحمولمصادیقمیهمه                    ....................  است.  ی دربرگیرنده، سالبه باشد ای قضیهگر کیفیت ب( ا  

 مثبتعالمت-عالمتمنفیعالمتمنفی-المتمثبتع.گیرد میبه ترتیب عالمت............. « فردوسی شاعر است» در قضیه محمول ووضوع ج( م

3

5/0 حملی چیست؟ ی قضیهصحیح از دو  گیری نتیجهشرط اول برای   4

5/0 با ذکر دلیل توضیح دهید.اقترانی نادرست است؟ موردقیاسکدام گزینه در   

.اند شده پراکندهالف( اجزای نتیجه در میان مقدمات   

دیگر است. ی مقدمهدر  محمول وموضوع  قرین در یک مقدمه، محمول و موضوع( ب  

است. شده تشکیلدو مقدمه حملی  از( ج  

.بایستی موجبه و دیگری سالبه باشد ها مقدمهیکی از معتبر، ضرورتاً  قیاس اقترانی یک در( د

5

1 معتبر و نامعتبر بودن( -نتیجه صحیح و غیر صحیح بودن ازلحاظشما قیاس زیر چگونه قیاسی است؟) نظر به  

.هستندضلعی  4 ها مثلث، پس بعضی هستندضلعی  4 ها شکلبعضی  هستند،شکل  ها مثلث ی همه  

6

؟ چرا؟آید میجابجا کنیم چه شکلی به دست « هر الف ج است پس هر الف ب است، هر ب ج است،» قیاساگر جای مقدمه اول و دوم را در  1  7

زیر را بسنجید: های قیاساعتبار یا عدم اعتبار  1  

هیچ ب الف نیست  بعضی ب الف است 

     هر ب ج است    هیچ ب ج نیست          

پس هیچ الف ج نیست پس بعضی ب ج  نیست   

8 

5/2 :دلیل نامعتبر بودن قیاس های زیر را بنویسید   

.گیرد می، پس این کلمه در جیب جا گیرد میدستمال در جیب جا  است،« دستمال» کلمهالف( این   

نیستند.تزئینی  ها انسانتزئینی نیستند، پس بعضی  ها سنگب( هیچ انسانی سنگ نیست، بعضی   

«بعضی الف ب است، بعضی الف ج است، پس بعضی ب ج است»ج(  

«هر ب الف است، هر ج ب است، پس بعضی الف ج نیست» د(  

(نمره 10جمعاً ) باشیدموفق                                 هـ( علی در رستوران است، رستوران پر از مشتری است، پس علی پر از مشتری است  
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پاسخ نامه

5/1  (5/0) آید. نتیجه از مقدمه دوم به دست می محمول نتیجه از مقدمه اول و موضوع الف( نادرست، در قیاس اقترانی،

یک موجبه جزئی است. اگر سور قضیه جزئی و کیفیت آن موجبه باشد، موضوع و محمولش عالمت « بعضی الف ب است»درست، قضیه  ب(

)یعنی نیازی به  ها کاری نداریم. موضوع و محمول درنتیجه عالمت منفی داشتند هنگام سنجش سه شرط اعتبار، به آنهرگاه  گیرند و منفی می

 (5/0ستجش شرط سوم نیست()

 (5/0) ج( نادرست، این قیاس شکل چهارم است زیرا حدوسط در مقدمه اول موضوع و در مقدمه دوم محمول است.

1

5/0 وسط( در دو مقدمه وجود ندارد. مشترکی )حد زیرا هیچ جزء  2

5/1 نمره  5/0هر مورد   

عالمتمنفی-عالمتمثبت(یمصادیقمحمولجهمهب(        یمصادیقموضوعهمه الف( 

3

5/0 تکرار حدوسط ازلحاظ لفظی و معنایی   4

5/0 هر ج ب است پس برخی  هر ب الف است، مانند: توانند هر دو موجبه هم باشند، ها می زیرا در یک قیاس معتبر، مقدمه گزینه د نادرست است. 

الف ج است. این قیاس معتبر است.

5

صحیح گیری  هستند(. شرط اول برای نتیجه  -ضلعی 4 -ها مثلث بعضی پس هستند،  - ضلعی 4 -ها شکل بعضی هستند، -شکل +ها مثلث ی همه 1

شکل( ازلحاظ لفظی و معنایی تکرار شده، اما نتیجه قیاس غیر صحیح است ) وسط است، باوجوداین که حدوسط تکرار حد از دو مقدمه حملی،

وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی گرفته، این قیاس نامعتبر است. که حد و به دلیل این

6

کند  ی دوم استدالل را تعیین می ی اول استدالل و محمول درنتیجه، مقدمه مقدمه ضوع درنتیجه،که مو شده شکل اول است ازآنجایی قیاس داده 1

شود. الزم به ذکر است که تعیین شکل اول  لذا با جابجا کردن مقدمات، هم چنان شکل اول، شکل اول خواهد بود و تبدیل به شکل چهارم نمی

گیرد بله ذکر نتیجه در تعیین شکل اهمیت دارد. موضوع نتیجه در هر مقدمه ای بود آن  تنهایی بر اساس مقدمات قیاس صورت نمی و چهارم به

 مقدمه، مقدمه ی اول است و محمول نتیجه در هر مقدمه ای بود آن مقدمه، مقدمه دوم است..

 )مقدمه اول(       هر الف ب است                  هر ب ج است

هر الف ب است    ) مقدمه اول(                هر ب ج است            

 پس هر الف ج است               پس هر الف ج است

7

1 

این قیاس نامعتبر است. ج درنتیجه + ولی هیچ ب الف نیست (                        5/0ین قیاس معتبر است هر سه شرط را دارد  )بعضی ب الف است     ا 

  (5/0دارد ) – عالمت دوم مقدمه دراست      -یچ ب ج نیست          هر ب جه

نیست +پس بعضی ب ج  نیست  پس هیچ الف ج  

8 

5/2 مفهومی کلی است( منظور ) جزئی است( و در مقدمه دوم مصداق خارجی دستمال) الف( منظور از دستمال در مقدمه اول لفظ دستمال است 

(5/0) وسط صورت گرفته است. لذا مغالطه عدم تکرار حد تکرار نشده، عیناً  وسط حد گوینده است.  

(5/0) اند(.مقدمه سالبه  هردو) ب( فاقد شرط اول  

 مقدمه جزئی باشند در هر شکلی که باشد فاقد یکی از سه شرط اعتبار قیاس بوده و نامعتبر است. هر دو اگر مقدمه جزئی هستند. ج( هر دو

(5/0) مقدمه منفی است. وسط در هر دو حد بوده و 2در این مثال نیز فاقد شرط   

(5/0) که اگر هر دو مقدمه موجبه باشند نتیجه نیز موجبه خواهد بود. شده، درحالی گرفتهد( در این قیاس از دو مقدمه موجبه، نتیجه سالبه   

(         5/0رستوران( است. )) در مقدمه دوم در رستوران(.) در مقدمه اول وسط عیناً تکرار نشده است. حد هـ(

نمره( 10جمعاً ) موفق باشید 
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